Nieuwsbrief 20-21 nr. 6

Februari 2021

CBS De Paadwizer
Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer

Belangrijke data:
Op de planning staan de
volgende activiteiten.

Tel: 0516-421075 Mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl

Van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Via deze weg ontvang u de nieuwsbrief van februari.
We zitten nog steeds in een lockdown en eigenlijk weten
we nog niet waar we aan toe zijn. Het blijft een absurde
situatie waarin wij ons bevinden.
We hopen echt dat we volgende week maandag open
mogen en dat we uw kinderen weer kunnen begroeten.
Tot die tijd doen we gezamenlijk ontzettend ons best. Ik
zou zeggen, hou vol! De muziekgroep BLØF heeft hier
een mooi nummer over geschreven.
Ik zie ook wel in dat alles anders gaat
Dan hoe je het wilt, of hoe je het had gedacht
En ik begrijp ook best dat jij het
Niet meer weet hoe het nu is, is niet wat jij verwachtte
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder

Donderdag 4 februari
Studiedag team – alle
leerlingen vrij van schoolwerk.
22 februari t/m 26 februari
Voorjaarsvakantie

Hou vol, hou vast
Er is altijd nog m'n arm die om je heen past
En altijd nog m'n schouder die je recht houdt
Al is het maar voor even
Het is geen geheim dat bijna iedereen
Vooral naar zichzelf en niet naar een ander kijkt
En ik begrijp ook best dat dat natuurlijk lijkt
Als jij nu maar weet, dat je veel meer kunt bereiken
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder
Hou vol, hou vast
Er is altijd nog m'n arm die om je heen past
En altijd nog m'n schouder die je recht houdt
Al is het maar voor even
Hou vol, hou vast
Er is altijd nog m'n hand die alles schoon wast
Al is het maar voor even
Al is het maar voor even

Veel leesplezier gewenst!
Edwin Veenstra
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Kind op Maandag
Hij is de koning te rijk.
Jezus deelt uit wat hij heeft
aan ieder die met hem leeft.
Want in zijn koninkrijk word je rijk
als je geeft.
Hij wandelt door de straten
en strooit rijkdom in het rond.
Was ziek en verlaten
maakt hij vrolijk en gezond.
Hij laat de mensen delen
in geluk en nieuwe hoop.
Zijn daden zijn juwelen
en hij loopt ermee te koop.
Hij is de koning te rijk.
Jezus deelt uit wat hij heeft
aan ieder die met hem leeft.
Want in zijn koninkrijk word je rijk
als je geeft.

Jarigen januari
7 februari
Meindert Jelle Rispens (5 jaar)
10 februari
Metz Golsteijn (10 jaar)
12 februari
Marc Dijkstra (10 jaar)
15 februari
Solara Janajoe (5 jaar)
16 februari
Tess Boonstra (8 jaar)
17 februari
Hidde Veenstra (7 jaar)

De schatten van de hemel
zijn geen munten en geen goud.
Ze worden je gegeven
als je van de mensen houdt.
Want lachjes, mooie woorden
een gebaar, een blik een lied;
dat zijn rijke sporen
die je van de hemel ziet.
Hij is de koning te rijk.
Jezus deelt uit wat hij heeft
aan ieder die met hem leeft.
Want in zijn koninkrijk word je rijk
als je geeft.
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Portfolio en portfoliogesprekken
Zoals het nu lijkt gaat het portfolio mee op vrijdag 19 februari. De gesprekken worden op
een later moment gepland. Wanneer dit duidelijk is, waarschijnlijk na de voorjaarsvakantie,
informeer ik u over de gang van zaken. Voor ons is het nog net zo onduidelijk als voor u. Als
uw kinderen weer op school mogen komen zullen we weer investeren in groepsvorming en
sociaal welbevinden. Als dat aspect voldoende is ontwikkeld kunnen we gaan kijken naar
een moment om de cito-toetsweek af te nemen.

Groep 8
Beste leerling van groep 8,
Het is voor jou ook een vreemde tijd. Vorig jaar in groep 7 heb je al een lockdown
meegemaakt en nu in groep 8 weer. Het houdt maar niet op! Je had je er vast iets anders
van voorgesteld in je laatste jaar van de basisschool. Hopelijk kunnen we nog op gepaste
wijze afscheid van jou nemen,
Het schooladvies voor het voortgezet onderwijs staat ook voor de deur. Maak je niet druk
om de cito-toets die nog niet gemaakt is. Wij als school hebben een meer dan uitstekend
beeld van jouw mogelijkheden. We hebben in de loop der tijd al heel veel informatie over
jou verzameld. Naast de gemaakte toetsen in het verleden kijken we ook naar andere
belangrijke aspecten zoals motivatie, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. En mochten
we toch nog twijfelen over jouw niveau, dan geven we jou het hoogste advies om te starten
op het voortgezet onderwijs.
Wij zijn ons namelijk bewust van de bijzondere omstandigheden waarin we momenteel
zitten. In de komende weken wordt er contact met jou en jouw ouders opgenomen om het
advies te bespreken en/om een schoolkeuze te maken. De aanmelding moet uiterlijk
1 maart plaatsvinden.
Groetjes van de meesters en juffen van de Paadwizer.
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Thuisonderwijs

Wij ZIJN TROTS OP JULLIE!
Scala
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Informatie van externe organisaties
Wij krijgen regelmatig de vraag van externe organisaties om informatie door te sturen aan ouders of in de
nieuwsbrief te plaatsen. Meestal is dat geen probleem. Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor de
inhoud en juistheid van de informatie. Voor vragen over deze informatie graag contact opnemen met de
betreffende organisatie.
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